Referat fra centerrådsmødet på Egetoft mandag d. 11. april 2016.

1. Godkendelse af referat fra d. 14.03.2016.
Det er godkendt.
2. Ensomhed – forslag vedr. uge 17.
Kl. 14 er der kaffe med efterfølgende underholdning og dagen slutter af med suppe.
Indbydelser sendt rundt med hjemmeplejen og flot annonce i Egtved Posten. Derudover ligger den
på internettet.
Den frivillige, som tager en ven / nabo / bekendt med til arrangementer, får maden betalt. Det
kræver oplysning om navn og cpr-nummer.
Der er afsat midler i kommunen til denne opgave.
3. Frivilligdag og frivilligpris 2016.
Det er d. 19/5-2016 og indbydelser er på vej til de frivillige.
Prisen – grupperne skal indstille til den – kom så med navne og begrundelser!
4. Sommerens aktiviteter.
Bag på Vest-bladet står alle turene listet op.
Der går bl.a. en kunsttur til Augustenborg, som skulle være noget helt særligt.
Der er kommet en extra tur på til Mosgaard (så flot en oplevelse).
5. Økonomi.
Egetoft – der er overskud på cafeen på nuværende tidspunkt.
Centerrådets konto – anvendelse af pengene fra jubilæet. Forventer at bruge nogen af pengene på
flere borde, for de er meget nemme at flytte rundt på.
6. Opfølgning på aktivitetslisten.
Mobil-pay er nu en mulighed nu.
Der arbejdes videre med det, og Bo kontaktes, så vi gør det rigtigt og efter forskrifterne.
7. Evt.
 Der er et lille hul i taget og der er blæst nogen enkelte skifferplader af værkstedets tag. Iflg.
aftale med Karsten Fihl er tømrer Jørgen Post Jacobsen bestilt til at gøre noget ved.
 Fugningen ved aktivitetsstuen bliver udført, når det bliver mere varmt.
 Regnvand for enden af huset – det er Egetofts egen regning – det undersøges dog lige igen
hos Karsten Fihl, om det ikke skal betales af kommenens ”udebudget”.
 Der bestilles lærred til Egestuen (hvor den nye projektor er), og lærredet fra Egestuen flyttes
til cafeen. (fødselsdagspenge)

